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Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy 
z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 395).            
Jednostka stosuje  wzór sprawozdania z załącznika nr 6, który przeznaczony jest „dla 
jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o 
których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy”.
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Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe są rozpoznawane, jeżeli jest 
prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one dopływ do jednostki korzyści 
ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Wycena wartości 
niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych następuje według cen sprzedaży netto 
możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia lub kosztu wytworzenia 
pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.                               
Aktywa amortyzowane są przez okres odpowiadający szacowanemu okresowi ich 
ekonomicznej użyteczności. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały zgodnie z okresami 
ekonomicznej użyteczności. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu 
wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych do użytkowania.                           
Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej, to znaczy poniżej 3.500,00 zł, 
odnoszone są jednorazowo w koszty.

Należności
Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. 
Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty 
poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów 
operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy 
odpis aktualizujący.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów 
aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się 
odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

Transakcje wyrażone w walutach obcych są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu 
kursu obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień zawarcia transakcji lub kursu określonego 
w towarzyszącym danej transakcji kontrakcie terminowym.
Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych są przeliczane na złote 
polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ustalonego dla danej 
waluty przez NBP. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w 
pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub w przypadkach określonych przepisami, 
kapitalizowane w wartości aktywów.
Środki pieniężne
Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej. 

Rezerwy
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na jednostce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub 
zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, 
że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających 
korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego 
zobowiązania.
Zobowiązania
Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, 
których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych 
niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – według wartości godziwej.
Przychody 
Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że jednostka uzyska 
korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia, jeżeli ich otrzymanie 
nie jest wątpliwe.
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Zysk lub strata roku poprzedniego, jeśli nie została przeniesiona do funduszy, jest pokazywana 
w bilansie. Nie jest dodawana do przychodów albo kosztów następnego roku.

W rachunku zysków i strat wykazane są tylko przychody i koszty bieżącego roku.
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Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1

"Informacja dodatkowa" sporządzana według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości (ze względu na jej specyfikę) generalnie nie 
ma nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza w 
postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Struktury logiczne 
zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy 
zamieścić w sposób analogiczny.
W sytuacji gdy jednostka opp zdecyduje się sporządzić "Dodatkowe informacje i objaśnienia" według załącznika nr 1 do ustawy o
rachunkowości może je dołączyć w postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony 
poniżej.

Wyłącznie jeden punkt "Informacji dodatkowej", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem 
dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę - druk dostępny poniżej. Przy 
czym, w przypadku jednostek korzystających z uproszczeń dla jednostek opp, wypełnienie tego druku jest dobrowolne.
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Informacje uzupełniające do bilansu  

Sporządzanego przez Fundacja Inspiratornia 

za rok 2018 
 

Nota 1 – Zobowiązania finansowe 
 
Fundacja nie posiada zobowiązań finansowych, w tym dłużnych instrumentów finansowych, 
gwarancji, poręczeń, zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie 

 
Nota 2 – Charakter i forma wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo 

 
Lp. Tytuł Hipoteka Zastaw Przewłasz-

czenie 
Weksel 
własny* 

Inne Razem 

1. Kwota zobowiązania, w tym:
 
a) kredyty i pożyczki 
 
b) zobowiązania podatkowe 

0 0 0 0 0 0

2. Kwota zabezpieczenia, w 
tym: 
 
a) kredyty i pożyczki 
 
b) zobowiązania podatkowe 

0 0 0 0 0 0

 
Nota 3 – Zobowiązania emerytalne 
 
Fundacja nie posiada zobowiązań dotyczących emerytur. 

 
Nota 4 – Zaliczki, pożyczki i inne świadczenia udzielone osobom 
wchodzącym w skład organu zarządzającego, nadzorującego albo 
administrującego 

 
Fundacja   nie   udzieliła   pożyczki   ani   innego   świadczenia   o podobnym   charakterze   
członkom   organów zarządzających i nadzorujących. Fundacja nie zaciągała również w 
imieniu tych osób gwarancji i poręczeń. 

 
Nota 5 – Udziały (akcje) własne 
 
Fundacja nie posiada udziałów własnych. 
 

 

 

 

……………………………………………………………       

       
 
 
 


